Pravidla a podmínky
Tato pravidla a podmínky upravují vztah mezi vámi a pořadatelem akce a v případě
jakéhokoliv rozporu nebo nesrovnalosti mezi nimi a ostatními způsoby komunikace, jako
jsou reklamní a propagační materiály, je jejich znění rozhodující. Pokyny k účasti / k
uplatnění nároku jsou součástí těchto pravidel a podmínek a účast na této propagační akci
se považuje za vyjádření souhlasu s těmito pravidly a podmínkami a přijetí závazku k jejich
respektování. Schovejte si, prosím, jejich znění pro vaši informaci.
Způsobilost
Propagační akce společnosti Energizer® se mohou zúčastnit všichni obyvatelé České
republiky starší 18 let, kromě zaměstnanců pořadatele a správce akce a jejich poboček a
zástupců, blízkých rodinných příslušníků těchto zaměstnanců a kohokoliv, kdo je s touto
propagační akcí spojen. Společnost Energizer nenese zodpovědnost za nezletilé účastníky.
1. Účast je podmíněna provedením nákupu a je nutné mít přístup k internetu. K
uplatnění dárku není nutné mít účet u Hotels.com. Je možné, že se od účastníků
bude požadovat, aby nahráli svoji účtenku nebo ji na požádání poskytli pořadateli,
aby tak prokázali nákup.
2. Trvání propagační akce: Tato propagační akce bude zahájena v 00:01 SELČ dne 1.
října 2020 a potrvá do 23:59 SEČ dne 31. ledna 2021.
3. Pokyny k přihlášení: Tato propagační akce je výhradně pro zákazníky, kteří:
•

zakoupí v průběhu trvání propagační akce jedno balení Energizer®: baterie,
nabíječky baterií nebo svítilny,

•

navštíví www.energizerholidays.com („promoční webstránka společnosti
Energizer“) a zadají své celé jméno, e-mailovou adresu, čárový kód z balení, a
pokud o to budou požádáni, obrázek své účtenky jasně zobrazující nákup
výrobku, na nějž se vztahuje tato propagační akce.

•

Zákazníci obdrží e-mail na poskytnutou adresu, ve kterém budou požádáni o
verifikaci kliknutím na odkaz.

•

Po provedení verifikace obdrží zákazníci e-mail s jedinečným kódem a
odkazem/URL na Hotels.com pro tuto propagační akci.

•

Kliknou na odkaz Hotels.com v e-mailu k uplatnění dárku.

4. Zakoupení licencovaných produktů Energizer® neopravňuje k účasti. Sem patří
autobaterie / lodní baterie, USB nabíječky a powerbanky.

5. Veškeré přihlášky do propagační akce obdržené po datu uzávěrky budou
automaticky neplatné.
6. Dárek: Všichni zákazníci, kteří dodrží pokyny k přihlášení, obdrží jedinečný kód na
slevu 10 % ze své příští rezervace přes Hotels.com. Sleva se nevztahuje na daně či
poplatky.
7. Maximálně jedno uplatnění na každý zakoupený produkt s maximálně třemi
žádostmi o slevový kód na promoční webstránce společnosti Energizer v jednom dni.
8. Dodatečné informace o dárku:
a. Slevu je možné použít pouze na ubytování a vztahuje se pouze na první pokoj
u každé rezervace ubytování.
b. Aby bylo možné slevu použít, je třeba zaplatit celou částku předem, online.
c. Sleva se vztahuje pouze na rezervace pobytu na jednu až 28 nocí. Slevu nelze
uplatnit na žádnou dodatečnou noc po prvních 28.
d. Slevu lze použít v kombinaci s ostatními nabídkami, které to dovolují, ale
nelze ji použít v rámci věrnostního programu Hotels.com.
e. Kódy musejí být uplatněny do 23:59 GMT dne 31. srpna 2021.
f. Kódy musejí být použity k rezervaci pobytů, které se uskuteční před 31.
srpnem 2022.
g. Kódy lze použít jen jednou. Kódy nelze refundovat ani reaktivovat, a to ani v
případě, je-li rezervace zrušena.
h. Nabídku nelze vyměnit za hotovost ani jiné alternativy.
i. V případě problémů se obraťte na https://cs.hotels.com/page/faqs-legacy/. V
souladu se všemi standardními pravidly a podmínkami Hotels.com, které lze
nalézt na:
https://cs.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponName
=c..Dpaw5mRGgWM4YqiPtGUVfQ..
j. Nejčastější dotazy na Hotels.com lze nalézt zde:
https://cs.hotels.com/page/faqs-legacy/
k. Nabídku nelze prodloužit.
9. Osobní údaje poskytnuté zákazníkem použije pořadatel k účelům správy propagační
akce, ke komunikaci prostřednictvím elektronické pošty v průběhu propagační akce a
k dalším účelům spojeným s účastí zákazníka na propagační akci nebo s jeho
používáním promoční webstránky společnosti Energizer. Pořadatel této propagační
akce nepoužije poskytnuté osobní údaje zákazníka k žádným marketingovým akcím,
aniž by k tomu měl zákazníkův souhlas. Naše zásady ochrany osobních údajů si
můžete přečíst zde: https://energizergrouplegal.com/notice_cs-CZ.html. Dozvíte se
další informace o tom, jakým způsobem pořadatel používá a sdílí osobní údaje
zákazníků.
10. S informacemi, které poskytnete Hotels.com, pokud si vytvoříte účet, bude naloženo
v souladu se zásadami ochrany osobních údajů této společnosti, které naleznete zde:
https://cs.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_CZ&locale=cs_CZ

11. Pokud má zákazník jakékoliv problémy s používáním promoční webstránky
společnosti Energizer, může se obrátit na support@energizerholidays.com.

Obecně
12. Je podmínkou této propagační akce, že účastník souhlasí s tím, že tato pravidla jsou
pro něj závazná, a zejména s tím, že rozhodnutí učiněná pořadatelem v jakýchkoliv
záležitostech vzniklých na základě této propagační akce nebo s ní spojených jsou
konečná.
13. Dárky jsou nepřenosné. Nabízený dárek nelze nahradit jinou alternativou. V případě
nepředvídaných okolností si pořadatel soutěže vyhrazuje právo nahradit dárek
alternativou stejné nebo vyšší hodnoty.
14. Přihlášky podané prostřednictvím zástupců či třetích stran, počítačově vygenerované
přihlášky či přihlášky, které jsou nečitelné nebo neúplné, nebudou akceptovány.
15. Pořadatel akce udělá vše, co je přiměřeným způsobem možné, k zajištění správného
fungování promoční webstránky společnosti Energizer v průběhu trvání propagační
akce. Pořadatel akce nicméně nenese zodpovědnost za přihlášky ztracené nebo
opožděné v tranzitu bez ohledu na příčinu, včetně například jakéhokoliv případu
selhání zařízení, technické poruchy, závady na systému, síti, serveru, počítačovém
hardware či software, ať už jakéhokoliv druhu.
16. Pořadatel si vyhrazuje právo dle svého uvážení vyřadit každou osobu, jež poškodí
nebo jinak negativně ovlivní správu, zabezpečení, nestrannost, bezúhonnost či řádné
vedení této propagační akce.
17. Tato propagační akce a tato pravidla a podmínky se řídí vnitrostátním právem
jednotlivých zemí a účastníci spadají do jurisdikce soudů ve své zemi pobytu.
18. Nakolik to zákony dovolují, pořadatel akce, jeho zástupci a distributoři žádným
způsobem nenesou zodpovědnost za náhradu žádných nákladů a výdajů ani za
odškodné v případě ublížení na zdraví či úmrtí, jež vzniknou na základě přijetí dárku,
kromě případů, kdy jsou způsobeny nedbalostí ze strany pořadatele akce, jeho
zástupců, distributorů nebo jejich zaměstnanců. Vaše práva tímto nejsou dotčena.
19. Dojde-li k okolnostem, jež pořadatel nemůže rozumným způsobem ovlivnit, nebo
tam, kde podvod, zneužití a/nebo chyba (počítačová či lidského faktoru) naruší nebo
by mohly narušit řádný průběh této propagační akce nebo přidělení dárku, a pouze
tam, kde je to vzhledem k okolnostem nevyhnutelné, vyhrazuje si pořadatel akce
právo na zrušení či úpravu propagační akce nebo těchto pravidel a podmínek v
kterékoliv fázi, přičemž vždy bude usilovat o minimalizaci dopadu na účastníky, aby
nedošlo k zbytečnému zklamání.

20. Účastí na propagační akci účastník stvrzuje, že je k tomu způsobilý a že je způsobilý k
uplatnění nároku na dárek. Pořadatel akce si vyhrazuje právo ověřit si veškeré
přihlášky včetně, nikoliv však výlučně, vyžádání důkazu o tom, že účastník je
způsobilý k účasti na propagační akci (což je nutno doložit do 14 dnů), a odmítnout
přidělení dárku nebo zrušit nárok na dárek a/nebo odmítnout další účast v
propagační akci a vyřadit účastníka tam, kde existuje důvodné podezření, že došlo k
porušení těchto pravidel a podmínek nebo jakýchkoliv jiných pokynů, které jsou
součástí požadavků na účast v této propagační akci, nebo tam, kde účastník získá
nespravedlivou výhodu účastí na této propagační akci nebo vyhrál podvodným
způsobem. Rozhodnutí pořadatele akce jsou konečná a závazná.
21. Bude-li shledáno, že některá z těchto ustanovení jsou protiprávní, neplatná či jiným
způsobem nevymahatelná, pozbudou taková ustanovení platnosti a budou
vypuštěna z těchto pravidel a podmínek. Zbývající ustanovení budou ponechána a
jejich platnost a účinnost potrvá i nadále.
22. Tato pravidla a podmínky jsou rozhodující v případě jakéhokoliv rozporu nebo
nesrovnalosti mezi nimi a ostatními způsoby komunikace, včetně reklamních nebo
propagační materiálů.
23. ©2020 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer
Brands, LLC and related subsidiaries. All other trademarks are trademarks of their
respective owners.

